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Johdanto 

Esittelijä katsoo, että julkisia hankintoja koskevien direktiivien nykyaikaistamisella voidaan 
saavuttaa tasapaino toisaalta sääntöjen yksinkertaistamisen ja toisaalta innovatiivisiin ja 
kestäviin sopimuksentekoperusteisiin yhdistettyjen asianmukaisten, tehokkaiden menettelyjen 
välillä, samalla kun varmistetaan pk-yritysten laajempi osallistuminen ja sähköisten 
hankintojen yleistyminen. 

Tavoitteena on, että sisämarkkinoilla hyödynnetään täydellisesti julkisten hankintojen 
potentiaalia kasvun, työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi. Kun otetaan 
huomioon, että julkisten hankintojen markkinoiden osuus taloudesta on merkittävä (niiden 
osuuden arvioidaan olevan 19 prosenttia EU:n BKT:stä), hankintasääntöjen onnistunut 
tarkistaminen ja täytäntöönpano auttaisivat merkittävällä tavalla antamaan uutta vauhtia 
reaalitalouteen tehtäville investoinneille sekä voittamaan Euroopan talouskriisin.

Esittelijä on tyytyväinen komission ehdotuksiin ja katsoo, että niissä esitetään kiinnostavia 
uusia periaatteita ja ajatuksia. Parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseksi niitä on 
kuitenkin paranneltava. 

Tässä asiakirjassa esittelijä kertoo ensireaktioistaan näihin ehdotuksiin käynnistääkseen niitä 
koskevan keskustelun jäsenten kanssa. Tässä tarkoituksessa esittelijä pyrkii järjestämään 
työtään jäljempänä esitettävien kymmenen aihekohtaisen ryhmän mukaisesti. Pääpaino on 
ryhmissä 1, 2, 5 ja 4 (ks. myös liitteessä oleva aihekohtaisten ryhmien luettelo).

Keskustelun aiheita

Seuraavissa kappaleissa esitellään kuhunkin aihekohtaiseen ryhmään liittyvät tärkeimmät 
keskustelunaiheet tai "ongelmakohdat", joita esittelijä haluaisi ehdottaa ja/tai tarkastella 
lähemmin.  

Ryhmä 1: Enemmän menettelyvaihtoehtoja

Ehdotuksissa pyritään lisäämään hankintaprosessien joustavuutta tarjoamalla 
hankintaviranomaisille enemmän menettelyvaihtoehtoja. Ehdotuksissa tarjotaan erityisesti 
mahdollisuutta käyttää "tarjousperusteista neuvottelumenettelyä" (entinen 
"hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeinen neuvottelumenettely"). Hakuperusteita 
laajennetaan ja ne saatetaan samalle tasolle kilpailullisen neuvottelumenettelyn 
hakuperusteiden kanssa. "Tarjousperusteisesta neuvottelumenettelystä" ei kuitenkaan tehdä 
vakiomenettelyä. Lisäksi luodaan uusi menettely "innovaatiokumppanuus", joka on 
vaiheittainen kilpailu teknisten eritelmien laatimista ja myöhempää innovatiivisten tavaroiden 
tai palvelujen hankintaa varten. Muita hankintavälineitä kehitetään hyödyntämällä sähköisiä 
viestintävälineitä ja tekniikoita yhdistettyjä hankintoja varten (ks. ryhmät 4 ja 6). 

 Kehitetään takeita samalla kun laajennetaan tarjousperusteisen menettelyn 
soveltamisalaa, jotta voidaan suojella avoimuutta, varmistaa tehokkuus ja luoda 
tasavertaiset toimintaedellytykset kaikille talouden toimijoille.
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 Poistetaan ainoastaan alimman hinnan peruste / määrätään 
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteet kaikkia menettelyjä 
varten: laajennetaan kokonaistaloudellisesti edullisimpaan tarjoukseen (MEAT) 
perustuvan lähestymistavan soveltaminen kaikkiin menettelyihin (ei ainoastaan 
innovaatiokumppanuuteen ja kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn, kuten nyt 
ehdotetaan). Koska hinta otetaan huomioon myös taloudellisesti edullisimmassa 
tarjouksessa, hankintaviranomaisilla on mahdollisuus tehdä valintoja, jotka vastaavat 
parhaiten heidän tarpeitaan, ja ottamaan huomioon myös strategiset sosiaaliset tekijät 
(ks. ryhmä 2). 

Ryhmä 2: Julkisten hankintojen strateginen käyttö

Ehdotuksessa selvennetään ja laajennetaan kestävyyteen ja sosiaalisiin näkökohtiin liittyvien 
sopimuksentekoperusteiden käyttöä edellyttäen, että yhteys hankintasopimuksen kohteeseen 
säilyy. Tarkemmin sanottuna ehdotuksessa esitetään tuotantoprosessiin liittyvien 
elinkaarikustannusten ja ulkoisten kustannusten käsitteet. Tuotantoprosessiin liittyvät 
perusteet voidaan näin ollen nyt hyväksyä osaksi sopimuksentekoa ja niitä voidaan verrata 
muihin tekijöihin. Lisäksi voidaan ottaa huomioon liikennealan ulkoiset kustannukset 
(esimerkiksi hiilijalanjälki), edellyttäen että tietyt niiden arvioimista koskevat kriteerit 
täyttyvät (erityisesti tunnustettu menetelmä, jonka avulla voidaan tehdä objektiivisia, 
todennettavissa olevia ja rahallisia vertailuja).

 Kehitetään kattavampi elinkaarikäsite kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen määrittämiseksi ottaen huomioon sekä ympäristöön liittyvää että 
sosiaalista kestävää kehitystä koskevat perusteet. Elinkaarikustannuksia olisi 
arvioitava sekä ympäristönsuojelu- että ilmastonmuutostavoitteisiin sekä sosiaalisiin 
tavoitteisiin liittyvän kestävyyden kannalta. Näihin sosiaalisiin tavoitteisiin täytyy 
sisältyä sosiaalisten oikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen, työolojen, 
työterveyden ja -turvallisuuden parantaminen sekä sosiaaliturvaa koskevien 
velvoitteiden noudattaminen sellaisena kuin ne määritellään Euroopan unionin ja 
jäsenvaltioiden lainsäädännöissä sekä työehtosopimuksissa. Komission esittämälle 
elinkaarikustannuksen käsitteelle olisi annettava uusi määritelmä. 

 Poissulkemisperusteista, jotka liittyvät sosiaali-, työ- tai ympäristölainsäädännön 
noudattamatta jättämiseen, olisi tehtävä pakollisia. Liitettä XI olisi täydennettävä 
lisäämällä siihen erityinen viittaus ILO:n yleissopimukseen nro 94. Näiden sopimusten 
katsotaan olevan tärkeä osa arviointiprosessia.

 Kehitetään edellä mainittuja käsitteitä suhteessa hankintasopimuksen toteuttamisen 
ehtoihin. Poikkeuksellisen alhaisten hintojen lisäksi hankintasopimusten 
toteuttamisen ehdot olisi yhdistettävä myös poikkeuksellisen pitkien 
alihankintaketjujen arviointiin. Moniportaisia alihankintaketjuja on vältettävä, sillä ne 
voivat vahingoittaa sosiaalisia ja ympäristönsuojelua koskevia tavoitteita sekä 
sopimuksen kohteena olevien tuotteiden, palvelujen tai töiden laatua.
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 Laajennetaan ympäristöön liittyvää ja sosiaalista kestävää kehitystä koskevat 
ehdot koskemaan alihankkijoita: Jotta voidaan taata sääntöjen noudattaminen 
alihankintaketjussa, päätoimeksisaaja on yhteisvastuuperiaatteen mukaisesti asetettava 
vastuuseen tapauksissa, joissa alihankkijat ovat rikkoneet ehtoja.

 Kehitetään sosiaalisia ominaisuuksia koskevia merkkejä ja sertifiointeja, jotta ne 
voidaan sisällyttää teknisiin eritelmiin samalla tavoin kuin 
ympäristöominaisuuksien ja -merkkien kohdalla. Näin voidaan arvioida sopimuksen 
toteuttamista. Merkkien määrittelemistä ja sertifiointia voidaan kehittää yhteistyössä 
komission ja jäsenvaltioiden asiasta vastaavien viranomaisten kanssa. 

 Sosiaalipalveluja koskeva erityisjärjestely: Ehdotetussa sosiaalipalveluja 
koskevassa erityisjärjestelyssä tällaisten sopimusten tekemistä koskevia periaatteita on 
vahvistettava ja laajennettava lisäämällä niihin viittaus kohtuulliseen hintaan ja 
heikommassa asemassa oleviin käyttäjiin. Tähän erityisjärjestelyyn sisältyviä luokkia 
koskevaa luetteloa on arvioitava huolellisesti.

Ryhmä 3: Vähennetään asiakirjavaatimuksia

Ehdotuksessa pyritään vähentämään vaatimuksia, joita hankintaviranomaiset määräävät 
talouden toimijoille, jotta nämä voivat osoittaa täyttävänsä tiettyyn hankintamenettelyyn 
osallistumista koskevat ehdot. Tämä tehdään pääasiassa selventämällä omia lausuntoja ja 
sähköisiä todistuksia sekä kannustamalla näiden käyttöä. Lisäksi otetaan käyttöön Euroopan 
hankintapassi. 

 Esittelijä on tyytyväinen ehdotukseen, jolla yksinkertaistetaan huomattavasti kaikkien 
talouden toimijoiden ja erityisesti pk-yritysten pääsyä julkisten hankintojen 
markkinoille.

 Tarkennetaan Euroopan hankintapassin määritelmää. Liitteessä XVII olevia 
perusteita on kehitettävä ja yhdennettävä niin, että niihin sisältyy sosiaalisten, 
ympäristöön liittyvien ja oikeudellisten perusteiden kunnioittaminen poikkeuksia ja 
hankintasopimuksen tekemistä koskevissa jaksoissa esitetyn mukaisesti. Euroopan 
hankintapassin hankkimisen ja voimassa pitämisen ehdoksi olisi asetettava selkeä 
velvollisuus noudattaa asiaa koskevia Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöjä sekä työehtosopimuksia. Passijärjestelmä olisi nähtävä keinona 
kannustaa sääntöjä noudattavia talouden toimijoita ja välttää kilpailun vääristymistä 
julkisten hankintojen markkinoilla.

Ryhmä 4: Sähköiset hankinnat

Ehdotuksissa lujitetaan ja laajennetaan sähköisiä hankintoja koskevia voimassa olevia 
säännöksiä. Niissä säädetään erityisesti, että kahden vuoden kuluessa uuden direktiivin 
voimaantulosta kaikki hankintatapahtumat on toteutettava sähköisesti. Sähköisiä 
viestintävälineitä hyödyntäviä välineitä (esimerkiksi sähköisiä käänteisiä huutokauppoja, 
dynaamisia hankintajärjestelmiä ja sähköisiä luetteloita) vahvistetaan ja parannetaan. Myös 
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sähköisten allekirjoitusten käyttöä koskevia sääntöjä selvennetään. 

 Selvennetään tietosuojaan liittyviä näkökohtia. 

 Tarkastelleen uudelleen niitä investointi-/mukautumiskustannuksia, joita yrityksille, 
erityisesti pk-yrityksille, aiheutuu uusiin sähköisiin menettelyihin mukautumisesta.

 Tarkastellaan uudelleen tarjousten sähköistä toimittamista koskevan määräajan 
lyhentämistä ja sen vaikutuksia pk-yritysten osallistumiseen.

Ryhmä 5: Pk-yritysten pääsy markkinoille

Direktiivillä pyritään edistämään pk-yritysten osallistumista vaatimalla hankintaviranomaisia 
jakamaan hankintasopimukset osiin ja, jos ne eivät toimi tällä tavoin, niiden on esitettävä 
perusteensa. Lisäksi pyritään määrittelemään liikevaihtovaatimusten rajoittamista koskevat 
velvoitteet ja mahdollistamaan suorat maksut alihankkijoille. 

 Määritellään tarkemmin ehdotettu hankintasopimusten jakaminen osiin, jotta vältetään 
hankintaviranomaisille aiheutuvia hallinnollisia rasitteita. 

 Määritellään muita tapoja, joilla voidaan taata pk-yritysten tehokas osallistuminen, 
esimerkiksi pk-yritysryhmien osallistuminen yhtenä ainoana talouden toimijana tai 
yritysryhmittymien muodostaminen. 

 Tarkastellaan uudelleen sähköiseen hankintaan ja Euroopan hankintapassiin liittyviä 
säännöksiä pk-yritysten erityispiirteiden kannalta. 

 Esittelijä kannattaa suoria maksuja alihankkijoille, jotta voidaan lisätä avoimuutta ja 
välttää alihankintaketjussa ilmenevää puutteellista hallinnointia. 

 Tarkastellaan uudelleen hankintaviranomaisten pk-yrityksiltä vaatimaa rahoituksellista 
ja taloudellista kapasiteettia ja liikevaihtovaatimusten rajoittamista.

Ryhmä 6: Kysynnän yhdistäminen

Ehdotuksessa esitetään useita käytettävissä olevia välineitä hankintavaatimusten 
yhdistämiseksi, mikä on osoitus siitä, että tämä käytäntö yleistyy julkisissa hankinnoissa. 
Ehdotuksessa selvennetään puitejärjestelyjen ja dynaamisten hankintajärjestelmien (ks. 
Ryhmä 4) käyttöä, parannetaan yhteishankintayksiköiden asemaa sekä hyväksytään 
yksiselitteisesti rajatylittävät yhteishankinnat. Kaikki välineet ovat vapaaehtoisia ja kansalliset 
lainsäätäjät voivat säännellä tarkemmin niiden käyttöä. 

 Esittelijä on tyytyväinen yhteishankintaa koskeviin säännöksiin ja pyytää yleisesti 
kehittämään sellaisia menetelmiä, jotka mahdollistavat kysynnän yhdistämisen 
asianmukaisella tavalla.
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Ryhmä 7: Muut menettelyvaatimukset (julkaisut, vaihtoehdot, suunnittelukilpailut)

Ehdotuksen mukaan hankintailmoitusten ja hankinta-asiakirjojen sähköisestä julkaisemisesta 
tehdään pakollista. Tämä merkitsee sitä, että joitakin menettelyjä koskevia määräaikoja 
(esimerkiksi hankintailmoitusten julkaisemiselle Euroopan unionin virallisessa lehdessä sekä 
tarjousten ja osallistumishakemusten jättämiselle annettuja määräaikoja) lyhennetään niin, että 
ne vastaavat nykyisin sovellettavia vaatimuksia, jos sähköinen lähestymistapa valitaan.

 Tarkastellaan tarjousten jättämiselle annettavia määräaikoja, jotteivät ne haittaisi pk-
yritysten osallistumista. 

Ryhmä 8: Asianmukaiset menettelyt

Ehdotuksessa ryhdytään parantamaan menettelyihin liittyvää hallintoa kehittämällä olemassa 
olevia takeita sääntöjenvastaisten liiketoimintakäytäntöjen varalle. Siinä annetaan ennen 
kaikkea EU:n määritelmä eturistiriidoille, lainvastaiselle toiminnalle ja alustaville 
markkinatutkimuksille sekä säännöt, joiden mukaan näitä asioita on käsiteltävä. Kaiken 
kaikkiaan ehdotuksessa pyritään noudattamaan oikeasuhteista lähestymistapaa (esimerkiksi ei 
välitöntä poissulkemista). Jäsenvaltiot voivat mennä kansallisella tasolla pidemmälle. Lisäksi 
selvennetään sopimuksen toteuttamista koskevia sääntöjä (hankintasopimuksiin niiden 
toteutuksen aikana tehtävät muutokset, irtisanomisoikeus). 

 Esittelijä kiinnittää erityistä huomiota asianmukaisiin menettelyihin, koska julkisten 
hankintojen yksinkertaistamisen ja joustavuuden olisi kuljettava käsi kädessä hyvän 
hallinnoinnin kanssa. 

 Tarkastellaan uudelleen ehdotettua eturistiriidan määritelmää.

 Luodaan yhteys lainvastaisen toiminnan, eturistiriitojen ja poissulkemisperusteiden 
välille tai selvennetään tätä yhteyttä.

Ryhmä 9: Hallinto

Jotta voidaan ryhtyä valvomaan järjestelmällisemmin sitä, miten hankintaviranomaiset 
noudattavat EU:n sääntöjä, ehdotuksessa jäsenvaltiot velvoitetaan perustamaan/nimeämään 
kansallinen valvontaelin, jolla on tietyt vähimmäisoikeudet ja tehtävät. Kansallisten 
kilpailuviranomaisten mallin mukaisesti näin pyritään luomaan valvontaviranomaisten 
verkosto, jossa valvontaviranomaiset toimisivat myös hankintasääntöjen soveltamisen 
seurannan ja sitä koskevan raportoinnin yhteyspisteenä jäsenvaltioissa. 

 Esittelijä katsoo, että täytäntöönpanoon ja valvontaan liittyvät kysymykset vaikuttavat 
ratkaisevasti tarkistettujen direktiivien asianmukaiseen täytäntöönpanoon. 

 Kehitetään ja määritetään tarkemmin julkisen valvonnan käsitettä, määritellään 
perustettavat tai nimettävät asiasta vastaavat viranomaiset sekä näiden viranomaisten 
tehtävät. Valvonnassa olisi pidettävä tärkeimpänä periaatteena EU:n ja kansallisten 



PE483.690v01-00 8/13 DT\893634FI.doc

FI

menettelyjen ja erityisesti (uusien) strategisten perusteiden huolellista täytäntöönpanoa 
ja noudattamista.

Ryhmä 10: Määritelmät ja soveltamisala

Ehdotuksessa pyritään selventämään tärkeimpiä määritelmiä ja direktiivin soveltamisalaa 
Euroopan unionin tuomioistuimen viimeaikaisen oikeuskäytännön mukaisesti. Tämä 
tarkoittaa erityisesti sitä, että määritellään julkisten viranomaisten väliset yhteistyötilanteet 
(julkisen sektorin sisäinen yhteistyö) ja ne ehdot, joiden nojalla nämä voidaan sulkea EU:n 
hankintasääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle. Nykyinen ero niin sanottujen A- ja 
B-palvelujen välillä poistuu. Vain sosiaalisiin palveluihin sovelletaan jatkossa erityisiä 
sääntöjä (korkeammat kynnysarvot ja sopimuksen arvon vähimmäistaso, jonka alittavan arvon 
ei odoteta herättävän rajat ylittävää kiinnostusta, toisin sanoen SEUT-sopimuksen periaatteita 
ei sovelleta). GPA-sopimuksesta johtuvien asiassa sovellettavien kansainvälisten 
velvoitteiden vuoksi komissio aikoo säilyttää ennallaan nykyisten A-palvelujen kynnysarvot 
ja laajentaa niiden soveltamisalan kaikkiin palveluihin. Ehdotukseen sisältyy 
raukeamislauseke, joka koskee näiden kynnysarvojen asianmukaisuuden tarkistamista 
vuoden 2017 puolivälissä. 

 Tarkastellaan uudelleen julkisen sektorin sisäisen yhteistyön määritelmää
arvioimalla huolellisesti rajoitettua yksityistä osakkuutta. 

 Selkeästi yleistä etua tavoitteleviin voittoa tuottamattomiin yksiköihin liittyvät 
yksityiset osakkuudet olisi otettava huomioon, jotta voidaan varmistaa, että nykyiset 
onnistuneet julkisen sektorin sisäiset yhteistyökäytännöt ovat jatkossakin 
toteutuskelpoisia.

 Julkisen sektorin sisäiseen yhteistyöhön liittyvillä säännöksillä olisi pyrittävä 
saavuttamaan kattava oikeudellinen varmuus, jotta vältetään liiallinen turvautuminen 
Euroopan unionin tuomioistuimeen.

 Selvennetään tiettyjä käsitteitä ja määritelmiä etenkin elinkaarikustannusten alalla.

 Esittelijä kannattaa nykyisiä kynnysarvoja. 

 Kiinnitetään asianmukaista huomiota julkisia hankintoja koskevaan sopimukseen 
(GPA): EU:n ja kolmansien maiden välistä vastavuoroisuutta koskeva kysymys olisi 
otettava uudelleen esiin julkisia hankintoja koskevissa direktiiveissä, jotta voidaan 
taata oikeudenmukainen kohtelu ja eurooppalaisten vaatimusten ja perusteiden 
noudattaminen. 
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Aihekohtaisten ryhmien luettelot – Julkiset hankinnat -

(Esittelijän ensisijaisina pitämät ryhmät on lihavoitu keskustelun helpottamiseksi.)

Ryhmä 1 "Menettelyvaihtoehdot"

Ryhmä 2 "Strateginen käyttö"

Ryhmä 3 "Vähennetään asiakirjavaatimuksia"

Ryhmä 4 "Sähköiset hankinnat"

Ryhmä 5 "Pk-yritysten markkinoillepääsy"

Ryhmä 6 "Kysynnän yhdistäminen"

Ryhmä 7 "Muut menettelyvaatimukset (julkaisut, vaihtoehdot, suunnittelukilpailut)"

Ryhmä 8 "Asianmukaiset menettelyt"

Ryhmä 9 "Hallinto"

Ryhmä 10 "Soveltamisala/perussäännökset"

Huomautus: Ryhmät on laadittu neuvoston työryhmässä käytetyn mallin perusteella.
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DIRECTIVE ON PUBLIC PROCUREMENT - LIST OF SUBJECT CLUSTERS (STATE: 22.2.2012)
Item COM proposal - 2011(896) - Classic

Cluster 1: Greater choice of procedures •

Wider Choice of procedures Art. 24-26, 30
Competitive procedure with negotiation Art. 24 and 27
New version of competitive dialogue Art. 28
Innovation partnership Art. 29
Possibility for sub-central authorities to call for competition by PIN notice only Art. 24(4), 46

Cluster 2: Strategic use of public procurement
Green public procurement
Exclusion and selection criteria Art. 54, 55 (except Art. 54.2; 55.3.a - see 

Cluster 2 Strategic use)
Art. 56 (except Art. 56.3 2nd sub-para - see 
cluster 5 SMEs) [NOT CWP LIST]

Award criteria, notably production process and life-cycle costing Art. 66, 67 + Annex XV
Contract performance clauses Art. 70
Technical specifications Art. 40, Annex VIII
Labels and certification Art. 41, 42
Exclusions for violation of social and environmental obligations Art. 54.2; 55.3; 69.4; Annex XI

Social criteria in public procurement
Allow social criteria related to production process Rec 41, Art. 66
Reserved contracts (sheltered workshops) Art. 17
Social services: Rec 11; Art. 4(d), Art. 74-76, Annex XVI

Art. 74-76
Exclusions for violation of obligations relating to taxes, environmental protection, employment protection provisions 
and working conditions (see above "Green PP"))

Art. 54.2; 55.3; 69.4; Annex XI [NOT CWP LIST]

Sub-contracting (SEE ALSO cluster 5 SME access) Art. 71 [NOT CWP LIST]
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Cluster 3: Reducing documentation requirements COM proposal - 2011(896) - Classic
Exclusion and selection criteria Art. 54, 55 (except for Art. 54.2; 55.3.a - see 

Cluster 2 Strategic use)
Art. 56 (except for Art. 56.3 2nd sub-para - see 
cluster 5 SMEs)

Reliance on capacities of others Art. 62
Means of proof, notably self-declarations and procurement passport Art. 57
eCERTIS online repository of certificates Art. 58
European Procurement Passport Art. 59, Annex XIII
Certificates Art. 60
Quality assurance and environmental standards Art. 61, Annexes XII-XIV
Lists of approved economic operators Art. 63
Reduction of the number of candidates, tenders and solutions Art. 64-65

Cluster 4: e-procurement
Electronic communication Art. 19, Annex IV
Electronic availability of procurement documents
- enhanced use of e-Certis (see cluster 3)
- European Procurement Passport

Art. 51, 58-59

Dynamic Purchasing System (DPS) Art. 32
Electronic catalogues Art. 34
Electronic auctions Art. 33, Annex VII
Electronic signatures Art. 19(5)(d), Annex X
Empowerment for COM to adopt interoperability standards Art. 19.3
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Cluster 5: SME access COM proposal - 2011(896) - Classic
Sub-division into lots Art. 44
Direct payment for sub-contractors (sub-contracting)
Control of sub-contracting

Art. 71

Turnover cap Art. 56.3 2nd sub-para

Cluster 6: Aggregation of demand
Framework Agreements Art. 31
Dynamic Purchasing System (DPS) (SEE ABOVE Cluster 6) Art. 32
Central and ancillary purchasing systems (CPBs) Art. 35, 36, 37
Joint procurement Art. 37, 38

Cluster 7: Other procedural requirements
Publication/transparency and time-limits Art. 45-50, 52, 53; Annexes VI, IX and X
Variants Art. 43
Design contests Art. 77-82

Cluster 8: Sound procedures
General rules Art. 15, 16, 18
Conflicts of interest (Safeguards against undue influence or advantages) Art. 21
Illicit conduct Art. 22
Preliminary market consultation/ prior involvement of candidates and tenderers Art. 39
Impediments to award Art. 68
Abnormally low tenders Art. 69 (except 69.4 2nd sub-para - see Strategic use)
Modification during contract execution Art. 72
Termination of contracts Art. 73
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Cluster 9: Governance COM proposal - 2011(896) - Classic
Enforcement and oversight Art. 83, 84
Individual reports Art. 85
National reporting Art. 86
Assistance to contracting authorities and businesses Art. 87
Administrative cooperation Art. 88

Cluster 10: Definitions and scope
Concept of procurement Art. 1
Definitions Art. 2, Annexes I, II
Mixed procurement Art. 3
Thresholds Art. 4-6 (except for Art. 4.d - see strategic 

use)
Exclusions and specific situations, including public-public Art. 7-14
Nomenclatures Art. 20
International compliance Art. 23, Annex V
Delegated powers, implementing powers and final provisions Art. 89-93, 95, 96; Annex XVII


